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Noter

Mål og begreber

• Natursyn
• Miljøpolitik
• Miljøstrategier
• Eksempler på menneskelig påvirkning af naturen
• Interessemodsætninger

• Eget ansvar i forhold til miljøspørgsmål
• Argumentere
• Fremlægge

Natursyn

Baggrund

Miljøstrategier

• Fortyndingsfasen

– Højere skorstene og længere kloakrør. . .

• Oprydningsfasen
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– Rensningsanlæg og manual fjernelse af forurenede områder

• Den forebyggende fase

– Hvordan forhindrer eller mindsker vi yderligere forurening?

Overbefolkning

Hvor Vndes miljø- problemerne?

• Lokalt?
• Regionalt?
• Globalt?

Hvad gør man så?

• I EU?
• I Kina?
• I USA?
• I Indien?
• I Risskov?

Brainstorm

Your browser is not able to display frames. Please visit the mind map: Miljøproblemer on Mind Mapping - MindMeis-
ter.

Miljøprojekt

I skal I jeres grupper Vnde et miljøproblem som I mener er særligt vigtigt at få løst. I skal Vnde argumenter for at
netop dette problem skal løses og I må meget gerne Vnde konkrete løsningsforslag. Det gælder nu om for jer at at
lave en tale som skal overbevise de andre om at netop jeres miljøproblem/projekt er det vigtigste at få løst! Talen må
maksimalt vare 4 minutter og skal være understøttet af en præsentation, husk der Vndes andre muligheder for at lave
præsentationer end PowerPoint, fx: http://slides.com og http://prezi.com. I får denne og næste gang til at forberede
jeres tale.

I skal desuden lave en planche i A3 med fakta om jeres projekt, gerne med billeder.

Fundraiser

I får alle 1000kr, disse penge skal fordeles mellem de projekter som I har hørt taler fra. I skal på arket notere beløb,
projekt og begrundelse for jeres valg.
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http://www.mindmeister.com/447499082/milj-problemer
http://slides.com
http://prezi.com


Evaluering

Mål & begreber

• Hvad har fungeret godt?
• Hvad bør laves om til næste gang
• Hvad med arbejdsformen:

– Fremlæggelser
– Fundraiser
– Faktaark
– andet?

Lektier

Ingen

Copyright

Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark Licens

Eksternt materiale i form af linkede artikler, opgaver o.lign, se de respektive sider for deres ophavrettigheder.

For copyright angående billedet på slide 6, James Cridland, se: https://Wic.kr/p/Wd54U

Billedet på slide 1: By English: Petty OXcer 2nd Class Justin Stumberg [Public domain], via Wikimedia Commons, se:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADefense.gov_photo_essay_100506-N-6070S-819.jpg
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